Ubezpieczenie NNW młodzieży na rok 2017-2018 – ochrona 24h – cały świat
Świadczenia
T Trwały uszczerbek ( rany cięte , szarpane, złamania, zwichnięcia, odmrożenia, oparzenia, zatrucia, uszkodzenia narządów wewnętrznych,
w wstrząśnienie mózgu oraz wiele innych )
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych na terytorium RP zalecone przez lekarza - gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory,
aparaty ortopedyczne, okulary i aparaty słuchowe
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki w wyniku NW zwolnienie powyżej 31 dni.
Korepetycje 100 zł za każde 7 dni szkolnych ( do 35dni)
Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady
po pobycie w szpitalu co najmniej 48h
Kl.1 Koszty leczenia ( NW ) zalecone przez lekarza i udokumentowane wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne i operacje, zakup lekarstw i
środków opatrunkowych, transport z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium koszty badań diagnostycznych, koszty odbudowy
stomatologicznej zębów (300 zł / jeden ząb), koszty leczenia usprawniającego (w tym rehabilitacja) oraz koszty operacji plastycznych
(usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku)
KL.2 Pobyt w szpitalu wypłacane za każdy pobyt w szpitalu w związku z tym samym zdarzeniem – przy czym w razie pierwszego pobytu
wypłata od 3 dnia, za każdy następy od 1 dnia. Max do 20 dni w ciągu roku

SU 15 000

150 zł za 1%
uszczerbku

15 000 zł
do 3 000 zł
300 zł
Tak
200 zł
do 4 500 zł

40 zł/ dzień
max 3600 zł

Kl.5 Świadczenie w razie śmierci jednego lub obojga rodziców (w wyniku NNW)

6 000 zł

Kl.6 - Operacja wynikająca z NNW lub choroby ( np. wyrostek robaczkowy)
- Poważne zachorowanie ( nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, porażenie kończyn, przeszczep organu, utrata wzroku, słuchu,
cukrzyca typu 1, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon )

1000 zł

Składka roczna
50% zniżki dla drugiego i każdego kolejnego dziecka z rodzeństwa
W celu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia zapraszamy do oddziału Gothaer TU w Szczecinie 71-641, ul. Łyskowskiego 16
Potrzebne dokumenty:
 wniosek pobrany z sekretariatu szkoły (z pieczątką placówki)
 dowód osobisty rodzica/opiekuna
 legitymacja ucznia
 dokumenty medyczne dotyczące zdarzenia,
 w przypadku zwrotu kosztów leczenia i nabycia środków pomocniczych – należy przedstawić oryginały rachunków imiennych.

45 zł

